
ZÁPISNICA 

 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022  

 

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta 

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 20.06.2022 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 písm. b) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, náčelník Mestskej polície Žilina, prednosta mestského úradu, hlavný architekt mesta 

Žilina, konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, 

ktorí predkladajú materiál. 

Primátor mesta privítal všetkých prítomných, ako i zástupcov médií a občanov.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 24 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu 

zasadnutia zvýšil na 29. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili poslanci Peter Ničík 

a Durmis. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 33. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Habánika a Chodelkovú. 

Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

z radov zamestnancov mesta Mgr. Ing. Radoslava Machana, vedúceho odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ a JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M., vedúcu odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Richter, Šuteková, Juriš, 

Kapitulík a Birnerová. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej 

komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

Nakoľko nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej 

komisie v zložení – poslanci: Richter, Šuteková, Juriš, Kapitulík a Birnerová. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 74/2022 

3. Informatívna správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“ – mat. 

č. 75/2022 

4. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 76/2022 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2022 – mat. 

č. 77/2022 
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6. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2021 – mat. č. 78/2022 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – 

mat. č. 79/2022 

8. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 80/2022 

9. Hodnotenie rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina za 

roky 2020 a 2021 – mat. č. 81/2022 

10. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 82/2022 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021 – mat. č. 83/2022 

12. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 84/2022 

13. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 85/2022 

14. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 86/2022 

15. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 87/2022 

16. Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu parku 

a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 88/2022 

17. Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. 

č. 89/2022 

18. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 90/2022 

19. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8 – mat. č. 91/2022 

20. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 

4/2020 – mat. č. 92/2022 

21. Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 

93/2022 

22. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2018 zo dňa 

25.06.2018 – mat. č. 94/2022 

23. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 308/2019 zo dňa 

03.12.2019 – mat. č. 95/2022 

24. Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina – mat. č. 96/2022 

25. Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách  na objektoch vo vlastníctve 

mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 40/2021 – 

mat. č. 97/2022 

26. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta – mat. č. 98/2022 

27. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina – mat. č. 99/2022 

28. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2022 – mat. č. 100/2022 

29. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina – mat. č. 101/2022 

30. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 102/2022 

31. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 

103/2022 

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne autobusov v Žiline“ – mat. č. 104/2022 



  3. strana Zápisnice z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022 

 
 

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica 

Žilina“ – mat. č. 105/2022 

34. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022 – 

mat. č. 106/2022 

35. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na 

eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – mat. č. 107/2022 

36. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č. 

108/2022 

37. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach Zásady 

stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov – mat. č. 

109/2022 

38. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina – mat. č. 110/2022 

39. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č. 

111/2022 

40. Výzva žilinských osobností: CHCEME ŽILINU BEZ VIZUÁLNEHO SMOGU 

A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA!“ – mat. č. 112/2022 

41. Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu – mat. č. 113/2022 

42. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský lesopark“ 

– mat. č. 114/2022 

43. Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline – mat. č. 115/2022 

44. Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre vlastníkov 

tzv. schátralých stavieb na území mesta Žilina (na základe prijatej novely zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady) – mat. č. 116/2022 

45. Interpelácie 

46. Všeobecná rozprava 

47. Záver 

 

 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Juriš, 

- Randa, 

- Augustín. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

 

Poslanec Cibulka predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Body 42 (Návrh VZN Obecné chránené územie Žilinský lesopark a 43 (Občiansky monitoring 

a správa detských ihrísk) sa presunú pred bod č. 10 (Návrh VZN prevádzky)“ 
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Poslanec Juriš predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Presunutie bodu programu 39. za bod č. 10 – Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja...“ 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„presunúť bod č. 7 za bod č. 14“ 

 

 

Poslanec Augustín predložil požiadavku na vystúpenie zástupcu OZ nový Budatín v znení: 

 

„o vystúpenie OZ nový Budatín k zmene územného plánu č. 8“ 

 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cibulku presunúť body č. 42 s názvom: Návrh VZN mesta Žilina, ktorým 

sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský lesopark“ a č. 43 s názvom: Občiansky 

monitoring a správa detských ihrísk v Žiline pred bod č. 10 návrhu programu. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. návrhu poslanca Juriša presunúť pôvodný bod programu č. 39 s názvom: Opatrenia na boj 

proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina za pôvodný bod č. 10 návrhu 

programu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

3. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora presunúť pôvodný bod č. 7 s názvom: 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 za 

pôvodný bod č. 14 s názvom: Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, 

vecné bremeno, ostatné, informatívna správa o zamietnutých žiadostiach). Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

4. programe ako celku v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci program 33. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú technickú prestávku na úpravu programu do schválenej 

podoby. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 74/2022 

3. Informatívna správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“ – mat. 

č. 75/2022 

4. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 76/2022 
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5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2022 – mat. 

č. 77/2022 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2021 – mat. č. 78/2022 

7. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 80/2022 

8. Hodnotenie rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina za 

roky 2020 a 2021 – mat. č. 81/2022 

9. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský lesopark“ 

– mat. č. 114/2022 

10. Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline – mat. č. 115/2022 

11. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 82/2022 

12. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č. 

111/2022 

13. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021 – mat. č. 83/2022 

14. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 84/2022 

15. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 85/2022 

16. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 86/2022 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 – 

mat. č. 79/2022- 

18. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 87/2022 

19. Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu parku 

a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 88/2022 

20. Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. 

č. 89/2022 

21. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 90/2022 

22. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8 – mat. č. 91/2022 

23. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 

4/2020 – mat. č. 92/2022 

24. Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 

93/2022 

25. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2018 zo dňa 

25.06.2018 – mat. č. 94/2022 

26. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 308/2019 zo dňa 

03.12.2019 – mat. č. 95/2022 

27. Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina – mat. č. 96/2022 

28. Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách  na objektoch vo vlastníctve 

mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 40/2021 – 

mat. č. 97/2022 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta – mat. č. 98/2022 

30. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina – mat. č. 99/2022 

31. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2022 – mat. č. 100/2022 

32. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina – mat. č. 101/2022 

33. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 102/2022 
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34. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 

103/2022 

35. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne autobusov v Žiline“ – mat. č. 104/2022 

36. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica 

Žilina“ – mat. č. 105/2022 

37. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022 – 

mat. č. 106/2022 

38. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na 

eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – mat. č. 107/2022 

39. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č. 

108/2022 

40. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach Zásady 

stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov – mat. č. 

109/2022 

41. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina – mat. č. 110/2022 

42. Výzva žilinských osobností: CHCEME ŽILINU BEZ VIZUÁLNEHO SMOGU 

A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA!“ – mat. č. 112/2022 

43. Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu – mat. č. 113/2022 

44. Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre vlastníkov 

tzv. schátralých stavieb na území mesta Žilina (na základe prijatej novely zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady) – mat. č. 116/2022 

45. Interpelácie 

46. Všeobecná rozprava 

47. Záver 

 

 

Následne primátor mesta informoval o žiadostiach občanov o vystúpenie na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva: 

 

1. žiadosť - Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., námestník pre investície a rozvoj Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou Žilina, má záujem vystúpiť na dnešnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva z dôvodu prezentovania pripravovaných investičných a rozvojových 

zámerov Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Požiadavka bola doručená na Mestský 

úrad v Žiline dňa 13.06.2022. Jeho vystúpenie by v prípade schválenia bolo v bode č. 24. - 

Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 9. 

 

 

2. žiadosť - Ing. Ronald Bašťovanský, PhD., predseda Rady školy Nám. Janka Borodáča 6 na 

MŠ Hollého a zároveň predseda petičného výboru, chce vystúpiť k problému s 

rekonštrukciou a sťahovaním MŠ Borodáča 6 na MŠ Hollého. Požiadavka bola doručená 

na Mestský úrad v Žiline dňa 16.06.2022. Pán Bašťovanský zároveň požiadal, aby jeho 

vystúpenie bolo zaradené na začiatok rokovania MZ, čomu však nie je možné vyhovieť, 

nakoľko v zmysle čl. 9 ods. 14 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline: 
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„V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva občan,  

predseda petičného výboru, prípadne inej iniciatívy, o ich vystúpení rozhodne na návrh 

predsedajúceho alebo poslanca mestské zastupiteľstvo hlasovaním. Predsedajúci na základe 

hlasovania zastupiteľstva umožní vystúpenie občanovi, predsedovi petičného výboru, 

prípadne inej iniciatívy, resp. iného stanoveného zástupcu v časti všeobecná rozprava alebo 

v časti, ktorej sa jeho vystúpenie týka iba v prípade, že: 

a) tento účastník informoval o záujme vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

predsedajúceho alebo poslanca najneskôr do ukončenia prezentácie pred zasadnutím 

a zároveň 

b) tento účastník využil všetky možnosti riešenia jeho problému inými spôsobmi, ktoré 

neboli účinné, čo preukáže relevantnými dokladmi predsedajúcemu. 

Jeho vystúpenie by v prípade schválenia bolo v bode č. 46. – Všeobecná rozprava. 

 
3. žiadosť - MUDr. Ľuboš Bauček, predseda petičného výboru má záujem vystúpiť k bodu 

programu č. 11 - Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. 

 

4. žiadosť – občanov Jána Lešťana a Samuela Sunika, prevádzkovateľov podniku Nosorožec 

PUB o vystúpenie k bodu programu č. 11 - Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Žilina. 

 

 

Potom dal primátor mesta hlasovať o jednotlivých žiadostiach o vystúpenie: 

 

1. Hlasovanie o požiadavke na vystúpenie občana Doc. MUDr. Juraja Váňu k bodu programu 

č. 24 s názvom: Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky 

číslo 9. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok 

hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

2. Hlasovanie o požiadavke na vystúpenie občana Ing. Ronalda Bašťovanského, PhD., k bodu 

programu č. 46 s názvom: Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

3. Hlasovanie o požiadavke na vystúpenie občana MUDr. Ľuboša Baučeka k bodu programu 

č. 11 s názvom: Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania 

č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

4. Hlasovanie o požiadavke na vystúpenie občanov Jána Lešťana a Samuela Sunika k bodu 

programu č. 11 s názvom: Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 

5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Žilina. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok 

hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

5. Hlasovanie o požiadavke na vystúpenie zástupcu OZ nový Budatín k bodu programu č. 22 

s názvom: Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8, na základe návrhu 
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poslanca Augustína. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. 

Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Primátor mesta požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky alebo 

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy predložili písomne jemu, ako predsedajúcemu.  

 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál č. 74/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

V nadväznosti na čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline táto 

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Cibulka. 

 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 119/2022. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Informatívna správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“  

Materiál č. 75/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice, 

uviedol ho predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a po 

odznení faktickej poznámky dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

120/2022. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 4/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 76/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice, uviedla ho 

predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a  dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 121/2022. Výsledok hlasovania č. 13 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 

2022  

Materiál č. 77/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice, uviedla ho 

predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a  dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 122/2022. Výsledok hlasovania č. 14 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 6/ Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2021  

Materiál č. 78/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Materiál uviedol Peter Mišejka, náčelník Mestskej polície Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Cáder. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 123/2022. Výsledok hlasovania č. 15 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice 
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Ad 7/ Návrh na vyradenie majetku  

Materiál č. 80/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 124/2022. 

Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 8/ Hodnotenie rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom 

Žilina za roky 2020 a 2021  

Materiál č. 81/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou športu. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kašša, 

- Kapitulík, 

- Hriník. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 125/2022. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 9/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský 

lesopark“  

Materiál č. 114/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. 

Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 02.06.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Keďže 
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predkladateľ nestihol odprezentovať materiál v stanovenom časovom limite požiadal 

o predĺženie svojho vystúpenia o ďalších 5 minút. Následne dal primátor mesta o jeho 

požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

Po uvedení materiálu primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Juriš, 

- Randa, 

- Kapitulík. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 

väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 10/ Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline  

Materiál č. 115/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Mgr. Peter 

Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 126/2022. Výsledok hlasovania č. 20 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice 
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Ad 11/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

Materiál č. 82/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou 

finančnou a majetkovou. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 02.06.2022. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.  
 

Po uvedení materiálu vystúpili k tomuto bodu programu občania, ktorých vystúpenie na 

začiatku rokovania schválilo mestské zastupiteľstvo v nasledujúcom poradí:  

Prvý vystúpil MUDr. Ľuboš Bauček, predseda petičného výboru a zároveň obyvateľ časti mesta 

z blízkosti prevádzky, ktorej čas mal byť upravený návrhom VZN. 

Následne, po vystúpení MUDr. Ľuboša Baučeka vystúpili na tomto zasadnutí občania Jána 

Lešťan a Samuel Sunik, prevádzkovatelia podniku Nosorožec PUB. 

Po ich vystúpení primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Richter,  

- Maňák, 

- Chodelková, 

- Bechný, 

- Kapitulík, 

- Cáder, 

- Juriš,  

- Randa, 

- Milan, 

- Šoška. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslankyňa Chodelková požiadala v diskusnom príspevku o predĺženie času svojho vystúpenia 

o ďalších 5 minút. Primátor dal o jej žiadosti hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslankyňa Chodelková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh 

v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schváliť  
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1. Pozmeňujúci návrh k NÁVRHU Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

1. Článok 3 bod 4 písm. a) a e) sa menia a znejú: 

 

a) v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja 

     a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo 

     predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo 

     prísluchovou hudbou, v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 24.00 hod., okrem piatka a 

     soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa 

     s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa v týchto prevádzkarňach prevádzkový 

     čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem piatka a soboty, 

     kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, 

 

e) v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, 

    diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje od 6.00 hod. do 24.00 hod. okrem 

    piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. do 04.00 hod. 

    nasledujúceho dňa s výnimkou ulíc Dolný val a Na priekope, kde sa v týchto 

    prevádzkarňach prevádzkový čas určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 

    22.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 01.00 

    hod. nasledujúceho dňa, 

 

Dôvodová správa 

  

Dôvodom návrhu na zmenu uznesenia je kompromisné riešenie vzniknutej situácie a posun 

prevádzkového času na základe dohovoru s občanmi.“ 

 

Poslanci Juriš a Plešinger informovali, že sa pri tomto bode programu nezúčastnia hlasovania 

nakoľko sú v konflikte záujmov. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a ešte pred zahájením hlasovania vyhlásil 5 minútovú prestávku. 

Po ukončení prestávky dal primátor mesta hlasovať o: 
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1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Chodelkovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Chodelkovej. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

127/2022 (VZN č. 4/2022). Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina  

Materiál č. 111/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol v komisiách pred 32. zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Juriš, 

- Richter, 

- Kapitulík, 

- Cáder, 

- Šuteková, 

- Balogová, 

- Milan. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Juriš požiadal v diskusnom príspevku o predĺženie času svojho na vystúpenie 

o ďalších 5 minút. Primátor mesta dal o jeho žiadosti hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Následne poslanec Juriš predniesol pozmeňujúci návrh v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline                 

 schvaľuje 

 zmenu časti predkladaného uznesenia v časti II. Bod 2. na nasledovné znenie. 

 

2.  výzvu pre štatutára mesta a štatutárov mestských organizácií na vypovedanie všetkých 

nájomných zmlúv mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

na reklamné stavby a zariadenia s účinnosťou výpovede ku dňu schválenia novej 

regulácie reklamných stavieb a zariadení mestským zastupiteľstvom podľa bodu III. 

tohto uznesenia. 

 

Zmenu bodu III. na nasledovné znenie. 
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III.  požiadať 

Vedenie mesta Žilina, aby cez odborné útvary MsÚ zabezpečilo prípravu regulácie 

reklamných stavieb a zariadení na území mesta Žilina, ktorá nebude v rozpore s ústavou 

a zákonmi SR. Táto regulácia by mala vzniknúť v súlade a po pripomienkach dotknutých 

účastníkov – architekti, stavebný a právny  odbor mesta Žilina, podnikatelia, 

poskytovatelia reklamy a iní. Mala by zabezpečiť, aby mohli podnikatelia zákonne 

podnikať a zviditeľňovať sa, smerovať k sebe zákazníkov a dávať o sebe vedieť 

spôsobom a formou, ktorú táto regulácia stanoví.“  

 

Poslanci Delinčák a Plešinger informovali, že sa pri tomto bode programu nezúčastnia 

hlasovania z dôvodu konfliktu záujmov. 

Poslanec Juriš dal procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania tak, aby sa o každej časti (I., 

II., III.) uznesenia hlasovalo samostatne. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. časti I. uznesenia (č. 128/2022). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice s vyznačením spôsobu 

hlasovania poslanca Cibulku ZA. 

 

3. časti II. uznesenia (č. 128/2022), v znení schválenej zmeny v bode 2., v zmysle 

pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom Jurišom. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. o časti III. uznesenia v znení schválenej zmeny v časti III. (č. 128/2022), v zmysle 

pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom Jurišom. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 128/2022 tým, že ho nepodpísal. 

 

 

Ad 13/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina v znení VZN č. 25/2019, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021  

Materiál č. 83/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor 

mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta od 02.06.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 



  16. strana Zápisnice z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022 

 
 

Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 129/2022 (VZN č. 5/2022). Výsledok hlasovania č. 29 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 14/ Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

Materiál č. 84/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. 

Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 130/2022. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledujúcim bodom programu. 

 

 

Ad 15/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)  

Materiál č. 85/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora vo faktickej poznámke uviedol, že je v konflikte 

záujmov, a preto sa pri tomto bode nezúčastní hlasovania. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, primátor 

mesta diskusiu ukončil. Následne sa spýtal, či je všeobecný súhlas, aby sa hlasovalo spoločne 

o všetkých uzneseniach viažucich sa k tomuto materiálu, pričom jednotlivé uznesenia budú 

zapísané samostatne. Na základe všeobecného súhlasu dal primátor mesta spoločne hlasovať 

o všetkých návrhoch uznesení viažucich sa k tomuto bodu programu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 131/2022, č. 132/2022, č. 

133/2022, č. 134/2022, č. 135/2022, č. 136/2022, č. 137/2022, č. 138/2022, č. 139/2022, č. 
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140/2022, č. 141/2022, č. 142/2022, č. 143/2022, č. 144/2022, č. 145/2022, č. 146/2022,                    

č. 147/2022, č. 148/2022, č. 149/2022, č. 150/2022. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice.  

 

 

Ad 16/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)  

 

Materiál č. 86/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou dopravy (vybrané body) a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  
 

 

KÚPA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou 
 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Richter, 

- Maňák,  

- Cáder, 

- Kapitulík, 

- Šuteková, 

- Randa, 

- Bechný. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Richter požiadal o predĺženie svojho diskusného príspevku o ďalších 5 min. Primátor 

mesta o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Richter dal procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania MZ.  

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Richtera stiahnuť tento bod 

z rokovania MZ. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 151/2022. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 152/2022. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

„1/ zmena ceny na 130 €/m2 + náklady“ 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom zmeniť cenu na 130 €/m2 + 

náklady, v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Písomný návrh tovrí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 153/2022. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Richter, 

- Kapitulík. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

„1/ zmena ceny na 140 €/m2 + náklady“ 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom zmeniť cenu na 140 €/m2 + 

náklady, v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Písomný návrh tovrí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 154/2022. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

„1/ zmena ceny na 65 €/m2 + náklady“ 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom zmeniť cenu na 65 €/m2 + 

náklady, v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Písomný návrh tovrí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 155/2022. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 
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- Kapitulík. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

„1/ zmena ceny na 150 €/m2 + náklady“ 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom zmeniť cenu na 150 €/m2 + 

náklady, v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Písomný návrh tovrí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 156/2022. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 5 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil po odznení faktickej poznámky, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 157/2022. 

Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 158/2022. Výsledok hlasovania č. 44 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

ZÁMENA  NEHNUTEĽNOSTÍ  

 

Bod č. 1 a Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Pažický, 



  21. strana Zápisnice z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022 

 
 

- Šuteková, 

- Randa. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora dal návrh, aby sa o bode č. 4. Bodu č. 2 zámeny 

nehnuteľností hlasovalo samostatne. 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia viažucemu sa k bodu č. 1 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 159/2022. Výsledok hlasovania č. 45 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o bode č. 2:  

1. návrhu uznesenia viažucemu sa k bodu č. 2, časť I. body č. 1., č. 2. a č. 3. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 160/2022. 

Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu uznesenia viažucemu sa k bodu č. 2, časť I. bod č. 4. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice 

 

 

NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 161/2022. Výsledok hlasovania č. 48 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

VECNÉ  BREMENÁ 
schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

 

Bod č. 1  

Bod č. 3 

Bod č. 4 

Bod č. 5 

Bod č. 6 
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Bod č. 7 

Bod č. 8 

Bod č. 9 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom programu. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora požiadal, aby sa o bode č. 2 hlasovalo samostatne. 

Primátor mesta sa spýtal, či je všeobecný súhlas, aby sa všetky body týkajúce sa vecných 

bremien odhlasovali jedným spoločným hlasovaním, pričom schválené uznesenia budú 

zapísané jednotlivo.  

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhoch uznesení viažucim sa k bodom č. 1., č. 3.,              

č. 4., č. 5., č. 6., č. 7., č. 8. a č. 9. v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 162/2022, 163/2022, 164/2022, 

165/2022, 166/2022, 167/2022, 168/2022, 169/2022. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok dal primátor mesta samostatne 

hlasovať o uznesení viažucemu sa k bodu č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

neprijali platné uznesenie nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

OSTATNÉ 

 

Bod č. 1  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 170/2022. Výsledok hlasovania č. 51 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 171/2022. Výsledok hlasovania č. 52 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kašša, 

- Šuteková. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta  diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 172/2022. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kapitulík, 

- Juriš. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta  diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 173/2022. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2022  

Materiál č. 79/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou 

a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, 

PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. Pred uvedením materiálu 

spracovateľ informoval, že predkladá pozmeňujúci návrh k tomuto materiálu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 5/2022“ nasledovne: 

 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 4/2022 

11 4 06.2. 710 

výstavba atletického oválu s ihriskom - 

spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov 

na zákl. zmluvy medzi mestom ZA a Žilinskou 

univerzitou – výdavky z prostriedkov bankového 

investičného úveru 

        +    125 000 

2 

 

1 01.1.1 710 
Nákup pozemkov – výdavky z prostriedkov 

bankového investičného úveru 
- 125 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

Primátor mesta doplnil vystúpenie spracovateľa materiálu a následne otvoril diskusiu k tomuto 

bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Ján Ničík, 

- Cibulka. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Ján Ničík predniesol vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh v znení: 
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„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 5/2022“ nasledovne: 

 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 4/2022 

2 1 01.1.1 710 

štúdie, projektové dokument. na inv. akcie , ktoré 

budú pripravené do budúcna - výdavky z 

pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských 

častiach - MV č. 5 

- 10 000 

6 

 

1 05.1.0 710 

Polopodzemné kontajnerové stojiská na Hájiku -  

výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v 

mestských častiach - MV č. 5 

10 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

 

Poslanec Cibulka predložil vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu predloženého návrhu na zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 

5/2022 v nasledovnom znení: 

 

Do programu 8, podprogramu 2, v ekonomickej klasifikácii 635 sa presunú financie v hodnote 

600 eur za účelom opravy basketbalového koša v areáli ZŠ Gaštanová.“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta  diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu, predloženom spracovateľom materiálu, v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 174/2022 časť I. bod č. 1.). Výsledok 

hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Jána Ničíka, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 
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návrh schválili (uznesenie č. 174/2022 časť I. bod č. 2.). Výsledok hlasovania č. 56 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. Pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku, v zmysle písomného návrhu (oprava 

basketbalového koša). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. uznesení ako celku, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov spracovateľa materiálu 

a poslanca Jána Ničíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 174/2022. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 
 

 

Ad 18/ TOP VISION s.r.o. – nájom  

Materiál č. 87/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol v komisiách pred 32. zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 19/ Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu 

parku a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince  

Materiál č. 88/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového 

a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka,  

- Cáder, 

- Martinková. 
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Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 175/2022. Výsledok 

hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice vrátane vyznačeného spôsobu hlasovania 

poslankyne Chodelkovej ZA. 

 

 

Ad 20/ Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, 

s.r.o.  

Materiál č. 89/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana 

Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania 

Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Delinčák. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Delinčák predniesol vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh k uzneseniu 

v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

...výmena Ing. Jozefa Juriša, MBA za Mgr. Denisa Cádera“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta  diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Delinčáka zameniť vo funkcii Ing. Jozefa Juriša, MBA za 

poslanca Mgr. Denisa Cádera, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Delinčáka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

176/2022. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 21/ Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, 

s.r.o.  

Materiál č. 90/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol Ing. 

Peter Rolko, konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina s.r.o.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 177/2022. Výsledok hlasovania č. 63 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledujúcim bodom programu. 

 

 

Ad 22/ Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8  

Materiál č. 91/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou 

životného prostredia. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, 

riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Randa, 

- Juriš. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predniesol vo svojom diskusnom príspevku 

pozmeňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje   
 

vypustenie riešenia podnetu č. 3.54 v znení: 

„umožniť zmenu funkčného využitia časti pozemku medzi navrhovanou komunikáciou a hranicou 

areálu kasární p. č.  KN-C 3572/2, 5147/50, 51 k. ú. Žilina pre zaradenie obchodu služieb, 

administratívy a parkovania, parkovisko môže slúžiť aj pre funkciu záchytného parkoviska pre 

dodávkové vozidlá obyvateľov obytných zón“ 

z textovej časti materiálu“  
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Poslanec Juriš uviedol, že nebude v tomto bode hlasovať nakoľko je v konflikte záujmov. 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta  diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 178/2022. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 

4/2020  

Materiál č. 92/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou 

životného prostredia. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 02.06.2022. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného 

architekta mesta Žilina.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predniesol vo svojom diskusnom príspevku 

pozmeňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 
1. Návrh na zmenu uznesenia, ktorým požaduje z predloženého návrhu 

Z textovej časti a schémy záväzných častí Všeobecne záväzného nariadenia č. 

.../2022, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, 

č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020 
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vypustiť riešenie podnetu číslo 3.54 - umožniť zmenu funkčného využitia časti 

pozemku medzi navrhovanou komunikáciou a hranicou areálu kasární, p. č. KN-C 

3572/2 a 5147/50, 51 k.ú. Žilina pre zaradenie obchodu služieb, administratívy a 

parkovania, parkovisko môže slúžiť aj pre funkciu záchytného parkoviska pre 

dodávkové vozidlá obyvateľov obytných zón. 

Vypustením tohto podnetu zostáva pre dané územie v platnosti pôvodné VZN v 

platnom znení.“ 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta  diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 179/2022 (VZN č. 6/2022). Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 24/ Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 9  

Materiál č. 93/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.  
 

Po uvedení materiálu vystúpil v tomto bode programu občan Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., 

námestník pre investície a rozvoj Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina, za účelom  

prezentovania pripravovaných investičných a rozvojových zámerov Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Žilina. 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 180/2022. Výsledok hlasovania č. 68 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 25/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2018 zo dňa 

25.06.2018  

Materiál č. 94/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. 

Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ 

Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 181/2022. Výsledok hlasovania č. 69 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 26/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 308/2019 zo dňa 

03.12.2019  

Materiál č. 95/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 182/2022. Výsledok hlasovania č. 70 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 27/ Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina  

Materiál č. 96/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru 

hlavného architekta mesta Žilina.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Cibulka. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 183/2022. Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 28/ Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách  na objektoch vo 

vlastníctve mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 

40/2021  

Materiál č. 97/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou životného prostredia. Materiál 

uviedol za spracovateľa materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného 

architekta mesta Žilina.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 184/2022. Výsledok hlasovania č. 72 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 29/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta  

Materiál č. 98/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 02.06.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ 

materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 185/2022 (VZN č. 7/2022). Výsledok 

hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 30/ Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina  

Materiál č. 99/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 186/2022. Výsledok hlasovania č. 74 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 31/ Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v roku 2022  

Materiál č. 100/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku, primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 187/2022. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 32/ Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina  

Materiál č. 101/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 188/2022. Výsledok hlasovania č. 76 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 33/ Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina  

Materiál č. 102/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 189/2022. Výsledok hlasovania č. 77 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 34/ Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave 

a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja 

„Žilina“  

Materiál č. 103/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca odboru projektov EÚ 

Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 190/2022. Výsledok hlasovania č. 78 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 35/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia 

údržbovej základne autobusov v Žiline“  

Materiál č. 104/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca odboru projektov EÚ 

Mestského úradu v Žiline.  
 

 

Ad 36/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – 

Radnica Žilina“  

Materiál č. 105/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca odboru projektov EÚ 

Mestského úradu v Žiline.  
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Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu k bodom programu č. 35 a č. 36. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhoch uznesení viažucich sa k bodom programu č. 35 a č. 36, pričom schválené 

uznesenia budú zapísané samostatne. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto 

návrhy schválili a prijali uznesenia č. 191/2022 a č. 192/2022. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice s vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Trnovca ZA. 

 

 

Ad 37/ Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 

2022  

Materiál č. 106/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu – Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., vedúca odboru komunikácie 

a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 193/2022. Výsledok hlasovania č. 80 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 38/ Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení 

zameranému na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami  

Materiál č. 107/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou životného prostredia a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Bc. Filip Kopták, vedúci 

oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Balogová, 

- Martinková, 

- Šuteková. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 194/2022. Výsledok hlasovania č. 81 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 39/ Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva  

Materiál č. 108/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou životného prostredia. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Bc. Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia 

Mestského úradu v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 195/2022. Výsledok hlasovania č. 82 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 40/ Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach 

Zásady stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov  

Materiál č. 109/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

Prerokovaný bol v komisiách pred 32. zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kašša. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 196/2022. Výsledok hlasovania č. 83 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Vzhľadom na pokročilý čas, dal primátor mesta hlasovať o predĺžení rokovacieho času 

Mestského zastupiteľstva v Žiline do 22,00 hod. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 84 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 



  37. strana Zápisnice z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022 

 
 

Ad 41/ Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina  

Materiál č. 110/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu Mgr. Marek Richter, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Milan,  

- Chodelková, 

- Cáder, 

- Kašša. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Milan dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku 

poslankyne Chodelkovej. Primátor mesta dal o jeho návrhu hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 85 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 197/2022. Výsledok 

hlasovania č. 86 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 42/ Výzva žilinských osobností: CHCEME ŽILINU BEZ VIZUÁLNEHO SMOGU 

A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA!“  

Materiál č. 112/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

Prerokovaný bol v komisiách pred 32. zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Juriš predložil v diskusii dva pozmeňujúce návrhy v znení: 
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1. Návrh 
 

„zmeniť znenie bodu II. v časti 1 na znenie 

1. Nevyužívať na svoju vlastnú propagáciu pred nadchádzajúcimi voľbami vonkajšiu 

reklamu, najmä billboardy, bigbordy, reklamné plachty a iné reklamné zariadenia.“ 

 

2. Návrh 

 

„III. Sa kolektívne zaväzuje nevyužívať na svoju vlastnú propagáciu pred nadchádzajúcimi 

voľbami, sponzorovanú on-line reklamu na všetkých portáloch a sociálnych sieťach.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

1. prvom pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu (zmeniť znenie 

bodu II.). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 87 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. druhom pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu (III.). Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 88 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. uznesení ako celku, v znení schváleného prvého pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č.198/2022. Výsledok hlasovania č. 89 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 43/ Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu  

Materiál č. 113/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 44 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu Mgr. Denis Cáder, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline.  
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Pažický, 

- Trnovec. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 199/2022. Výsledok hlasovania č. 90 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 44/ Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre 

vlastníkov tzv. schátralých stavieb na území mesta Žilina (na základe prijatej novely 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady)  

Materiál č. 116/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 45 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 200/2022. Výsledok hlasovania č. 91 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 45/ Interpelácie 

Interpelácie predložené neboli. 

 

 

Ad 46/ Všeobecná rozprava 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu udelil slovo občanovi- 

Ing. Ronaldovi Bašťovanskému, PhD., predsedovi Rady školy Nám. Janka Borodáča 6 na MŠ 

Hollého a zároveň predsedovi petičného výboru, ktorý vystúpil k problému s rekonštrukciou a 

sťahovaním MŠ Borodáča 6 na MŠ Hollého. Jeho vystúpenie schválilo na začiatku rokovania 

mestské zastupiteľstvo hlasovaním. 

Po ukončení jeho vystúpenia otvoril primátor mesta diskusiu tomuto bodu programu. 
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Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Cibulka, 

- Birnerová, 

- Juriš, 

- Martinková. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

 

Ad 47/ Záver 

Primátor sa spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, o ktorom poslanci 

nehlasovali.  

 

Poslanec Richter za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, 

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor  skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na 33. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 46 zápisnice. 

 

 

 

_______________________________                     _________________________________  

            Mgr. Peter Fiabáne                                                          Ing. Michal Berger 

         primátor mesta Žilina                                                  prednosta mestského úradu 

 

 

 

___________________________________ 

                                               I. overovateľ – MUDr. Igor Habánik 

 

 

 

__________________________________ 

II. overovateľ – PaedDr. Ľudmila Chodelková 

 

Zapísala v Žiline dňa 07.07.2022 Terézia Cibulková 


